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1.0 – INTRODUÇÃO
          
Este  documento  propõe-se  definir  todos  os  parâmetros  conceituais  para  uma  operação  fácil  e
econômica  do  sistema  de  condicionamento  de  ar  das  dependências  do  Conselho  Regional  de
Enfermagem de Sergipe – COREN, em Aracaju/SE.

2.0 – CONSIDERAÇÕES GERAIS

Para o desenvolvimento do projeto foram observadas criteriosamente as determinações das cargas
térmicas dos ambientes evoluindo para a seleção dos equipamentos até o dimensionamento das
linhas de gás refrigerante.

Os serviços deverão ser executados em acordo com os requisitos de utilidade, qualidade, resistência
e segurança, recomendados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) – lei federal n°
4.150.

Todos os serviços deverão ter o devido acompanhamento de profissionais capacitados. Na obra 
deverá ser mantido um livro de ocorrências ou documento que o substitua, neste livro deverão ser 
anotados todos os procedimentos diários relativos aos serviços, bem como todas as irregularidades 
decorrentes. Os documentos de anotação diária deverão ser em duas vias, sendo a primeira para 
uso da fiscalização da Contratante.  

3.0 – NORMAS TÉCNICAS

                O projeto foi elaborado com base nas seguintes normas técnicas e recomendações:

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas

NBR 6401 – Instalações Centrais de Ar Condicionado para Conforto.

ASHRAE – (American Society and Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers)

SMACNA – Manual for the Balancing and Adjustments of Distribution System  

AMCA – (American Moving and Conditioning Association)    

                                                                                                                                                                                                                                        

4.0 – EQUIPAMENTOS 

Os equipamentos propostos deverão seguir as seguintes funções eletrônicas básicas:



a) - Unidades Evaporadoras – controle remoto sem fio.

Funções - on/off, sleep, fan, time, sweep, dry e filtragem de 4(quatro) estágios.
                      A função fan, deverá conter também a opção: velocidade automática.
                    
                

          Serpentina - construídas com aletas de alumínio corrugado e tubos de 
                                     cobre ranhurados, expandidos mecânicamente; deverá ser fornecida
                                     com pressão positiva de nitrogênio.

           Ventilador – construídos de pvc (não  poderá ser metálico ) tipo centrífugo,
                               com dupla aspiração e  acionamento direto.

           Gabinete – construídos em plástico flexível (PVC) com acabamento final em tinta 
                                 poliéster em pó eletrostaticamente depositada. 

            Motor – deverão vir equipados com “buchas de longa vida” com lubrificação
                          Permanente, tensão nominal de 220VCA, frequência de 60 Hz.

            Filtros de ar – deverão vir equipados com filtros tipo lavável classe “ABNT g0”
                                   filtros bactericidas e  esterilizadores de ar tipo nano Silver.

     b) - Unidades Condensadoras

                      Serpentina - construídas com aletas de alumínio corrugado e tubos de 
                                     cobre ranhurados, expandidos mecânicamente; deverá ser fornecida
                                     com pressão positiva de nitrogênio.

            Gabinete – construídos em chapas de aço galvanizado com acabamento final em
                               tinta poliéster a base de epóxí. 

            Motor - deverão vir providos com rolamentos “longa vida” com lubrificação permanente,
                         classe de isolamento “B”, tensão nominal 220 VCA, frequência 60 Hz.

            Ventilador – deverão ser de PVC, tipo axial, acionamento direto, preferencialmente
                                com descarga vertical.

            Compressor – para os equipamentos com capacidade até 30.000 Btu/h, 
                                    deverão ser do tipo rotativo, enquanto para os equipamentos com
                                    capacidade superior, serão do tipo Scroll. Ambos deverão ser providos         
                                    de protetor  térmico, pressostato de baixa e relé de proteção. 

5.0 – MATERIAIS / ENCARGOS

O proponente deverá considerar também em seus custos toda a aparelhagem e materiais 
necessários ao desenvolvimento normal da obra, independente de descrições explícitas neste 
memorial.



Caberá ao instalador uma completa e detalhada avaliação do projeto, confrontando-o com os demais
(estrutural, arquitetônico, elétrico, hidráulico, etc..), de maneira a organizar seu cronograma físico,
bem como apontar (caso existam) discrepâncias, omissões ou erros observados, inclusive sobre
qualquer transgressão as normas técnicas, regulamentos ou posturas de leis em vigor, de forma a
serem  corrigidos  os  erros,  omissões  e  discrepâncias  que  possam  prejudicar  o  perfeito
desenvolvimento da obra. O proponente poderá caso seja necessário e venha contribuir  para a
melhoria  do  sistema,  apresentar  detalhes  elucidativos  e  complementares,  bem  como  suas
respectivas justificativas e custos relativos. 

Todos os equipamentos e materiais a empregar na obra deverão ser novos e de qualidade, a serem
fiscalizados pela Contratante.

Será  de  responsabilidade  do  proponente  o  transporte  horizontal  e  vertical  de  material  e
equipamentos, seu manuseio e sua total integridade até a entrega e recebimento final da instalação
pela Contratante, a não ser que haja indicação ou anotação em contrário, constante no contrato.

O proponente não poderá prevalecer-se de qualquer erro, no projeto, manifestamente involuntário ou
de  qualquer  omissão,  eventualmente  existente,  para  eximir-se  de  suas  responsabilidades,  pois
deverá fazer um estudo minucioso do projeto bem como a compatibilização com outros projetos para
possíveis adequações.

O projeto descrito no presente poderá ser modificado e / ou acrescido, a qualquer tempo a critério
exclusivo da Contratante, que de comum acordo com o proponente, fixará as implicações e acertos
decorrentes, visando o desenvolvimento normal da obra.

O  proponente  será  responsável  pelo  tratamento  anticorrosivo  de  todos  os  suportes  metálicos,
equipamentos, etc..., nas cores e padrões recomendados pela Contratante.

O proponente será responsável pela total qualidade e quantidade de materiais e serviços. O material
deverá ser entregue na obra e ficará com o ônus da guarda e proteção dos mesmos.

O proponente deverá apresentar sua proposta devidamente ciente de que será responsável  por
todas as adequações do projeto na obra, sendo assim não poderá em hipótese alguma apresentar
custos adicionais de eventuais modificações.

O  proponente  deverá  prever  fornecimento  completo  de  todo  o  projeto  compatibilizado  com  os
demais,  incluindo  mão  de  obra  e  supervisão  para  fabricação,  instalação,  montagem,  testes  e
balanceamentos de todos os equipamentos fornecidos e da instalação como um todo.

A fiscalização da Contratante poderá rejeitar a qualquer tempo, qualquer parte da instalação que não
atenda ou não esteja descrita no projeto, ou neste memorial.

O proponente deverá após o término das instalações, fornecer instruções técnicas necessárias ao
pessoal designado para operar e manter o sistema.

Será de responsabilidade do proponente todos os materiais abaixo relacionados referente a cada um
dos serviços, quer constem ou não no projeto ou neste memorial.

Para os equipamentos:



-  Abraçadeiras  galvanizadas  ou  de  nylon,  chumbadores  de  aço,  tirantes  de  aço  galvanizado,
parafusos diversos, porcas diversas, arruelas, mão francesa, perfís de ferro galvanizado, tintas para
tratamento anticorrosivo, tintas para acabamentos em paredes ou lajes, mancais antivibração, pasta
de silicone, alvenarias para acabamentos diversos, eletrodo de solda elétrica, conjunto de solda oxi-
acetileno para tubos de cobre, varetas de solda, lâminas de serra, brocas de aço, ponteiras de aço,
lixas diversas, pinturas diversas, etc..

Para complemento da elétrica:

- Conectores, terminais de pressão ou compressão, fitas isolantes, fitas alto fusão, massas isolantes,
massas de vedação, material de solda para emendas localizadas e derivações, marcadores de fios,
testes e medições elétricas, abraçadeiras com velcro isolante, abraçadeiras de nylon, etc...

6.0 – DESCRIÇÃO DO SISTEMA

Será do tipo expansão direta, com unidades instaladas internamente (unidades evaporadoras) e
externamente (unidades condensadoras), interligadas entre si através de tubos de cobre condutores
de gás refrigerante. As unidades evaporadoras terão insuflamento e retorno diretos.
 

7.0 – LINHAS FRIGORÍFICAS (GÁS)

Em tubos de cobre do tipo classe A, a espessura de suas paredes não poderá ultrapassar 0,1mm
(capítulo 33 do Ashrae Handbook Equipament); nas mudanças de direção, prever curvas e em seu
trajeto deverão permanecer alinhadas com espaçamento uniforme em toda extensão. Nas linhas de
descarga prever uma inclinação de 5% (cinco por cento) no sentido do fluxo do refrigerante; uma vez
montadas deverão ser desidratadas até que se atinja 28 mmHg para  que se obtenha uma boa
estanqueidade.  O  isolamento  deverá  ser  com  borracha  antichama  do  tipo  elastomérica,  nas
emendas  prever  fita  isolante  do  mesmo material  e  finalizando  deverão  ser  revestidas  com fita
isolante tipo aluminizada.

8.0 – INTERLIGAÇÃO ELETRICA ENTRE OS EQUIPAMENTOS

Com cabo de cobre isolado em PVC, 0,6/1KVCA, 90ºC, tipo PP antichama, formação de 5x2,5mm²,
(NBR – 5410) da ABNT.sendo que sua proteção deverá seguir os padrões exigidos por normas da ABNT
ou Contratante.

9.0 – ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA. (VER PROJETO ELÉTRICO)

A contratada deverá fornecer a alimentação de energia para os equipamentos. Cabe ao instalador 
providenciar as ligações, para isso deverá ser usado eletroduto flexível com alma de aço tipo seal 
tube com bitola de diâmetro de φ¾”, e ser previsto o uso de conduletes de alumínio anodizado nos 
seguintes pontos:
                    
                   - Entrada e saída dos condutores nos eletrodutos.
                   - Nas ligações de eletrodutos nos limites necessários. 



                   - Nas emendas e derivações.
                   - Na instalação de acessórios e dispositivos eletrônicos.

10.0 – GARANTIA
                   
                  A instaladora deverá enviar ao cliente, após o aceite final da instalação, uma garantia por
escrito declarando que efetuará, sem despesas para a contratante, todos os reparos e encargos que
venham à ser necessário por deficiência ou imperfeição de materiais, equipamentos e/ou mão de
obra verificados sob as condições normais de uso. Esta garantia deverá ser pelo prazo mínimo de
seis meses,  a contar  da data  de aceitação final  das instalações,  a  qual  deverá cobrir  todos os
serviços, equipamentos e materiais fornecidos pela instaladora, fabricantes e afins.

11.0 – ENTREGA DO SISTEMA INSTALADO

As instalações deverão ser entregues montadas, testadas, reguladas, lubrificadas, balanceadas e
funcionando normalmente dentro dos parâmetros do projeto. 

Processo da entrega: 

 - Certificado de aprovação total das instalações pela fiscalização da Contratante.

 - Certificado de aprovação do relatório de medições, também pela fiscalização da Contratante.

  - Entrega de certificados de garantia pela Contratada.

12.0 – CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

As  medições  dos  serviços  efetivamente  executados  serão  efetuadas  em  conformidade  com  a
Especificação Técnica, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro. 

As medições serão realizadas no último dia útil de cada mês cível, salvo a última que será realizada
ao término dos serviços. 

As medições dos serviços serão mensais, realizadas pela contratada em conjunto com a fiscalização
da  contratante,  mediante  a  elaboração  de  um  Boletim  de  Medições,  com  dados  métricos  ou
unitários, respeitando os mesmos itens constantes da Planilha de Preços, apresentada pela licitante
vencedora, parte integrante do Contrato. 

A contratada deverá preencher para conferência, o Boletim de Medição de Serviços, cujo modelo
será fornecido pela Contratante, arquivado em meio digital. 

Serviços executados sem o conhecimento da fiscalização,  sem sua liberação ou aprovação,  ou
executados  de  forma  que  contrarie  as  determinações  das  Especificações  Técnicas,  não  serão
medidos e nem pagos. 

As medições serão elaboradas a partir dos quantitativos levantados nos desenhos de projeto, bem
como, conferência no local.



Com  base  no  Boletim  de  Medições  devidamente  assinado  e  liberado  pela  fiscalização  da
contratante, a contratada emitirá a sua fatura mensal, a qual será encaminhada a Contratante com a
respectiva solicitação de pagamento. 

.

Aracaju, 10 de setembro de 2015.

RICARDO CARVALHO DE ALMEIDA
ENG. MECÂNICO

CREA Nº270438193-3
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